
 

ที ่  ศส.ตลท. 04/2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 

เรื่อง  คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

            ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 561.9 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 345.9 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น  216.0 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 62.4 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ เปลี่ยนแปลง 

31 ธ.ค. 

2563 

(ลานบาท) 

31 ธ.ค. 

2562 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

(%) 

รายได     

รายไดดอกเบี้ย 1,607.0  1,575.2 31.8 2.0 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1.8 25.0 (23.2) (92.8) 

รายไดอ่ืน 4.9  4.4 0.5 10.7 

รวมรายได 1,613.7  1,604.6 9.1 0.6 

คาใชจาย        

คาใชจายในการบริการ 13.6  16.5 (2.9) (17.5) 

คาใชจายในการบริหาร 774.1  720.3 53.8 7.5 

ขาดทุนจากการปดสัญญา -  162.2* (162.2) (100.0) 

ผลขาดทุนดอยคาดานเครดิต (5.7) - (5.7) N/A 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -  115.2 (115.2) (100.0) 

ตนทุนทางการเงิน 131.4  158.9 (27.5) (17.3) 

รวมคาใชจาย 913.4  1,173.1 (259.6) (22.1) 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 700.3  431.5 268.8 62.3 

คาใชจายภาษีเงินได 138.4  85.6 52.8 61.7 

กําไรสําหรับป 561.9  345.9* 216.0 62.4 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.35  0.23 0.12 52.2 

หมายเหตุ : * หากคํานวณกําไรสุทธิภายหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Profit) ไดแก ขาดทุนจาก
การปดสัญญา ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กําไรสุทธิของป 2562 จะเทากับ 476.0   
ลานบาท  



 

 
1. รายไดรวมป 2563 จํานวน 1,613.7 ลานบาท เทียบกับรายไดรวมป 2562 จํานวน 1,604.6 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 9.1 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 0.6 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เปนผลมาจาก
บริษัทฯ ใชนโยบายหลักความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา เพื่อรักษาสภาพคลอง
ของกระแสเงินสดในชวงครึ่งปแรกของป 2563 เนื่องจากความไมแนนอนของสถานการณ COVID-19 
จึงทําใหพอรตลูกหนี้ในป 2563 มีขนาดเล็กกวาพอรตลูกหนี้ในป 2562 ประกอบกับธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

2. คาใชจายรวมป 2563 จํานวน 913.4 ลานบาท เทียบกับคาใชจายรวมป 2562 จํานวน 1,173.1 ลาน
บาท ลดลงจํานวน 259.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.1 โดยหลักเกิดจากในป 2562 บริษัทฯ มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสัญญาสินเชื่อเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการปดสัญญาจํานวน 162.2 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว ประกอบกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 มา
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2563 ทําใหในป 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนดอยคาดานเครดิตหรือ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน (5.7) ลานบาท ลดลง 120.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุน
ดอยคาดานเครดิตหรือหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2562 

3. กําไรสุทธิป 2563 จํานวน 561.9 ลานบาท เทียบกับกําไรสุทธิป 2562 จํานวน 345.9 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 216.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62.4  อยางไรก็ตาม เนื่องจากในป 2562 มีคาใชจายจาก
การปดสัญญาซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวจํานวน 162.0 ลานบาท โดยหากไมรวมรายการ
ดังกลาว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิภายหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Profit) จํานวน 476.0 
ลานบาท คิดเปนการเติบโตของกําไรสุทธิในป 2563 เทากับรอยละ 18.0 

   

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ เปลี่ยนแปลง 

31 ธ.ค. 63 

(ลานบาท) 

31 ธ.ค. 62 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

(%) 

สินทรัพย 8,777.8 7,157.6 1,620.2 22.6 

หนี้สิน 4,269.6 4,382.0 (112.3) (2.6) 

สวนของผูถือหุน 4,508.1 2,775.6 1,732.5 62.4 

อัตราหนี้สินตอทุน 0.9 1.6 (0.6) (40.0) 

1. สินทรัพยรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 8,777.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ สิ้นป 2562 จํานวน 1,620.2 ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 22.6 สินทรัพยรวมสวน
ใหญเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ โดยเพิ่มขึ้น 1,600 ลานบาท  

2. หนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,269.6 ลานบาท ลดลงจาก 
ณ สิ้นป 2562 จํานวน 112.3 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.6 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ใช
นโยบายหลักความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา เนื่องจากความไมแนนอนของ
สถานการณ COVID-19 จึงชะลอการกูยืมจากสถาบันการเงินหลัง IPO และชําระคืนเงินกูบางสวน  



 

 
3. สวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  จํานวน 4,508.1 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 จํานวน 1,732.5 ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 62.4 เปนผลมาจาก
บริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนเต็ม
จํานวนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นจํานวน 1,960.9 ลานบาท 
และมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2562 จํานวน 42 ลานบาท และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจํานวน 750.2 ลานบาท 

4. อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เทากับ 0.9 เทา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 1.6 เทา ลดลงเนื่องจากสัดสวนของ
สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนมากกวาหนี้สินรวม 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางเรณู วิลาศรี) 

รองกรรมการผูจัดการ (บริหารงานบัญชี-การเงิน) 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 


